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Betreft: Verzoekschrift 0256/2006, ingediend door Antonio Marín Segovia (Spaanse 
nationaliteit), namens de organisatie 'Cercle Obert de Benicalp', over de aanleg 
van een privaat voetbalstadion in de buitenwijken van Valencia

Verzoekschrift 0278/2008, ingediend door N.N.S. (Spaanse nationaliteit), over 
vermeende onregelmatigheden ten aanzien van ontwikkelingsplannen voor La 
Marina (Elche – Alicante)

Verzoekschrift 0521/2008, ingediend door Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven 
en Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgische nationaliteit), over vermeende 
onregelmatigheden in verband met de aanname van het geïntegreerde 
actieprogramma voor de verstedelijking van het gebied 'La Serreta' in Nucía 
(Valencia)

1. Samenvatting van het verzoekschrift 0256/2006

Rekwestranten tekenen in het algemeen bezwaar aan tegen de onregelmatigheden op het vlak 
van ruimtelijke ordening in Spanje, in het bijzonder in de autonome gemeenschap Valencia, en 
zijn in deze context ingenomen met het verslag van het Europees Parlement dat werd opgesteld 
door mevrouw Fourtou. Zij zijn gekant tegen het willekeurig herclassificeren van eigendommen 
en het onteigenen van particuliere eigenaren. Zij protesteren in het bijzonder tegen de toewijzing 
van eigendommen aan een privébedrijf met het oog op de aanleg van een winkelcentrum en een 
privaat voetbalstadion, waarbij zij erop wijzen dat de onteigening van de gronden oorspronkelijk 
bedoeld was om een openbaar sportcentrum aan te leggen, dat ook de plaatselijke bewoners ten 
goede zou komen. Hoewel zij in beginsel niet gekant zijn tegen stadsontwikkelingsprojecten, 
verzoeken zij dat deze projecten het algemene belang dienen, door welzijns-, jongeren- en 
culturele centra, bibliotheken, rusthuizen, sociale woningen enz. te bouwen, die ook diegenen die 
buiten het centrum wonen ten goede komen. Rekwestranten vragen het Europees Parlement om 
een onderzoeksmissie te sturen.

Samenvatting van het verzoekschrift 0278/2008
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Rekwestrant uit zijn bezorgdheid over vermeende onregelmatigheden ten aanzien van 
ontwikkelingsplannen voor La Marina (Elche – Alicante), waar de plaatselijke overheden hebben 
besloten om 1 500 nieuwe appartementen te bouwen, een project dat rechtstreekse gevolgen 
heeft voor de plaatselijke bewoners, waarvan er ongeveer 70 werden onteigend zonder 
vergoeding. Interventies bij de plaatselijke overheden hebben blijkbaar niets opgeleverd en 
rekwestrant verzoekt het Europees Parlement daarom om hulp bij het oplossen van dit probleem. 

Samenvatting van het verzoekschrift 0521/2008

Rekwestranten hebben een klacht over verschillende onregelmatigheden die naar verluidt begaan 
zouden zijn tijdens de procedures voor de aanname van het geïntegreerde actieprogramma 
(Programa de Actuación Integrada - PAI) voor de verstedelijking van het gebied 'La Serreta' in 
Nucía (Valencia). Volgens rekwestranten druisen het PAI en het gedeeltelijke 
ruimtelijkeordeningsplan voor dit gebied in tegen het algemene ruimtelijkeordeningsplan, 
aangezien zij een herclassificatie van gronden inhouden van niet-bebouwbaar naar bebouwbaar. 
Rekwestranten lichten toe dat zij ten gevolge van dit PAI het risico lopen hun huis te verliezen, 
aangezien het volgens de nieuwe indeling in het niet-bebouwbare gebied valt, dat is 
voorbehouden voor het openbare natuurpark. Rekwestranten verzoeken het Europees Parlement 
om dit vermeende misbruik te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0256/2006 is ontvankelijk verklaard op 31 juli 2006.
Verzoekschrift 0278/2008 is ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008.
Verzoekschrift 0521/2008 is ontvankelijk verklaard op 30 september 2008.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Rekwestranten tekenen bezwaar aan tegen ruimtelijkeordeningsplannen (Programas de 
Actuación Integrada - PAI's) die, als zij uitgevoerd worden, zouden indruisen tegen de 
voorschriften voor het plaatsen van overheidsopdrachten en tegen het recht op eigendom en 
huisvesting in Elche, La Nucía en Valencia (allemaal in de autonome gemeenschap Valencia) 

In verzoekschrift 521/2008 wordt tevens bezwaar aangetekend tegen de milieugevolgen van de 
buitensporige stedelijke ontwikkeling, zoals problemen met de watervoorziening.

De opmerkingen van de Commissie bij de verzoekschriften (256/2006, 278/2008 en 521/2008)

Enkele van de kwesties die in deze verzoekschriften worden aangekaart, zijn vergelijkbaar 
met de kwesties die bekeken werden in de context van de inbreukprocedure tegen Spanje 
voor het niet naleven van de Valenciaanse wet inzake grondbezit (voormalige wet 6/1994 
LRAU, huidige wet 16/2005 LUV) van de voorschriften van de EU inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten. 

In de context van deze inbreuk maakte de Commissie op 9 juli 2008 een zaak aanhangig bij het 
Europese Hof van Justitie, met referentie C-306/08 Commissie v. Spanje1. Het standpunt van de 
Commissie in deze zaak is dat de PAI's (geïntegreerde actieprogramma's krachtens LRAU en 
                                               
1 De ontwikkelingen in het proces kunnen gevolgd worden via het zoekformulier op de website van het Hof van 
Justitie.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl
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LUV) toegekend moeten worden met volledige inachtneming van de voorschriften en beginselen 
van de EU inzake het plaatsen van overheidsopdrachten, en in het bijzonder in overeenstemming 
met Richtlijn 93/37/EEG betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering 
van werken1, en Richtlijn 2004/18/EG betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten2. Dit standpunt wordt tegengesproken door de Spaanse 
overheden.

De Commissie wenst te benadrukken dat de inbreukprocedure waarvan sprake hierboven enkel 
betrekking heeft op de schending door de Valenciaanse wet op grondbezit van de EU-
voorschriften voor het plaatsen van overheidsopdrachten. In de inbreukprocedure worden de 
bepalingen van de Valenciaanse wet op grondbezit ten aanzien van de 
onteigeningsbevoegdheden van de plaatselijke autoriteiten niet op de helling geplaatst, aangezien 
dat niet tot de bevoegdheid van de Gemeenschap behoort, in overeenstemming met artikel 295 
van het EG-Verdrag inzake eigendomsregelingen in de lidstaat.

Als het Hof het standpunt van de Commissie in C-3086/08 volgt, zal het aan de nationale 
overheden zijn om de nodige maatregelen te treffen om het arrest uit te voeren. Als de Spaanse 
overheden het arrest niet binnen een redelijke termijn uitvoeren of als de getroffen maatregelen 
niet toereikend zijn om het arrest uit te voeren, kan de Commissie krachtens artikel 228 van het 
EG-Verdrag het Hof verzoeken om de Spaanse staat een boete op te leggen.

Een arrest van het Hof in deze zaak kan echter enige tijd vergen, en is niet de passende manier 
om de individuele gevallen van schending van de grondrechten van de rekwestranten op te 
lossen. 

Als rekwestrant van mening is dat haar rechten geschonden zijn in het geval waarvan sprake, 
dient zij op nationaal niveau verhaal proberen te halen bij de bevoegde autoriteiten, met inbegrip 
van de rechtbanken. 

Nationale rechtbanken zijn de organen die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het 
garanderen van de naleving van de EU-wetgeving. Zij kunnen, en moeten in sommige gevallen, 
vragen doorverwijzen naar het Hof, krachtens artikel 234 van het EG-Verdrag, als zij van 
mening zijn dat een specifiek punt van de EU-wetgeving waarvan de interpretatie voor hen niet 
duidelijk is, verduidelijkt moet worden om de specifieke zaak die bij hen aanhangig werd 
gemaakt, op te lossen. 

Het Hof van Justitie heeft als volgt geoordeeld: "in zijn arrest van 9 maart 1978 ( zaak 106/77, 
Simmenthal, Jurispr. 1978, blz.. 629) heeft het Hof verklaard dat (…) krachtens het beginsel van 
de voorrang van het gemeenschapsrecht de verdragsbepalingen en de rechtstreeks toepasselijke 
handelingen der instellingen, in hun verhouding tot het nationale recht der lidstaten tot gevolg 
hebben … dat zij door het enkele feit van hun inwerkingtreding elke strijdige bepaling van de 
bestaande nationale wetgeving van rechtswege buiten toepassing doen treden" (C-213/89, 
Factortame, par. 18). En voorts, "(…) dat de rechter bij wie een door het gemeenschapsrecht 
beheerst geding aanhangig is, de mogelijkheid moet hebben, voorlopige maatregelen te gelasten 
ter verzekering van de volle werking van de rechterlijke uitspraak die moet worden gedaan over 
                                               
1 Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54.
2 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, PB L 134 van 
30.4.2004, blz. 114.
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het bestaan van de rechten waarop krachtens het gemeenschapsrecht een beroep wordt gedaan 
(arrest Factortame e.a., reeds aangehaald, punt 21, en arrest van 11 januari 2001, Siples, 
C-226/99, Jurispr. blz. I-277, punt 19)" (Unibet C-432/05, punt 67). Voorts dient eraan herinnerd 
te worden dat "in geval van twijfel over de verenigbaarheid van nationale bepalingen met het 
gemeenschapsrecht, voor de eventuele toekenning van voorlopige maatregelen tot schorsing van 
de toepassing van deze bepalingen totdat de bevoegde rechter zich heeft uitgesproken over de 
verenigbaarheid daarvan met het gemeenschapsrecht, de criteria gelden die zijn vastgesteld in 
het nationale recht dat voor deze rechterlijke instantie van toepassing is, voor zover deze criteria 
niet ongunstiger zijn dan die voor soortgelijke nationale vorderingen en zij de voorlopige 
rechterlijke bescherming van dergelijke rechten niet praktisch onmogelijk of uiterst moeilijk 
maken" (Unibet C-432/05, punt 83).

Tot slot kan iedereen die van mening is dat zijn of haar grondrechten mogelijk geschonden zijn, 
een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa 
(Raad van Europa, 67075 Straatsburg-Cedex, Frankrijk1). Er dient echter op gewezen te worden 
dat het Hof zulke kwesties enkel mag behandelen nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn 
uitgeput.

In het belang van de rekwestranten zal de Commissie de Commissie verzoekschriften volledig op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen in de bovengenoemde zaak met betrekking tot Valencia 
(C-308/06).

Milieuaspecten (Verzoekschrift 521/2008):

Rekwestrant tekent tevens bezwaar aan tegen de milieueffecten van buitensporige stedelijke 
ontwikkeling, in het bijzonder ten aanzien van problemen met de watervoorziening.

Er dient opgemerkt te worden dat rekwestrant niet verwijst naar een mogelijke inbreuk op 
specifieke bepalingen van de milieuwet van de Europese Gemeenschap (EG). Anderzijds is dit 
gedeeltelijke ruimtelijkeordeningsplan (PAI) in de gemeente La Nucía, in de provincie Alicante, 
volgens het publicatieblad dat door rekwestrant werd voorgelegd, al onderworpen aan een 
openbare raadpleging en bevatte de documentatie een milieueffectbeoordeling.

Met betrekking tot de zorgen die door rekwestrant worden aangekaart ten aanzien van de 
aspecten die verband houden met water, dient opgemerkt te worden dat de kaderrichtlijn Water 
(KRW) 2000/60/EG2 van december 2000 bepaalt dat er behoefte is aan een gedetailleerde 
planning voor het gebruik van waterhulpbronnen om niet-duurzame oplossingen en
onomkeerbare schade aan het milieu te voorkomen, via stroomgebiedbeheerplannen (SGBP).
Het eerste SGBP zal, in overeenstemming met de KRW, uiterlijk in december 2009 gepubliceerd 
worden.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor het milieubeleid is de integratie ervan in andere 
beleidsdomeinen, zoals verstedelijking en toerisme. Artikel 14 van de KRW bevat de 
verplichting voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat alle belanghebbende partijen actief 
betrokken worden bij de ontwikkeling van het SGBP. De participatieve benadering van de KRW 
biedt kansen om deze integratie van beleidsdomeinen te verbeteren en om de bescherming en het 
duurzame beheer van water in de toekomst te bevorderen. Vanaf 2009 moet elk plan of 
programma dat een impact heeft op de watervoorraden of de waterkwaliteit gecoördineerd 
                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
2 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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worden met de SGBP-bepalingen opdat de milieudoelstellingen van de KRW verwezenlijkt 
kunnen worden.

Op basis van de informatie die door rekwestrant werd verschaft, kan de Commissie in dit geval 
geen inbreuk op EU-milieuwetgeving vaststellen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 20 april 2012.

De Commissie wenst nadere informatie te verschaffen over het resultaat van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie (C-306/08 Commissie v. Spanje) over de naleving door 
een aantal bepalingen van de Valenciaanse wetgeving inzake landelijke en stedelijke planning 
(voormalige LRAU, huidige LUV) van de EU-voorschriften voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten.

De Commissie had zaak C-306/08 aangespannen tegen Spanje vanwege de onverenigbaarheid 
van bepaalde bepalingen van de Valenciaanse regionale wetgeving voor ruimtelijke ordening 
met de EU-voorschriften voor het plaatsen van overheidsopdrachten. In die context had de 
Commissie aangedragen dat het instrument voor ruimtelijke ordening dat in de Valenciaanse 
wetgeving is vastgelegd onder de naam 'planes de actuación integrada (PAI)', betrekking had op 
overheidsopdrachten voor openbare werkzaamheden, waarbij gemeentes de ontwikkeling van 
bepaalde gebieden toevertrouwen aan particuliere ontwikkelaars en waarbij zij daarom, volgens 
de Europese wetgeving voor het plaatsen van overheidsopdrachten, de gelijke behandeling en 
transparantie moeten garanderen bij de gunningsprocedures. 
Spanje sprak dit standpunt tegen en bracht als verdediging aan dat PAI's helemaal geen 
overheidsopdrachten waren en dat zij volledig buiten het toepassingsgebied van de EU-
voorschriften voor het plaatsen van overheidsopdrachten vielen. 
In zijn arrest van 26 mei 2011, waartegen de Commissie niet in beroep kan gaan, verwierp het 
Hof de interventie van de Commissie.
Het Hof heeft evenwel enkele nuttige toelichtingen verschaft in zijn arrest. Het Hof specificeerde 
met name dat sommige activiteiten die PAI's met zich meebrengen krachtens de nationale 
toepasselijke wetgeving (de LRAU en de LUV) van nature betrekking konden hebben op de 
activiteiten waarvan sprake in categorie 12 van bijlagen IA bij Richtlijn 92/50 en IIA bij 
Richtlijn 2004/18, ten aanzien van de diensten waarnaar verwezen wordt in respectievelijk 
artikel 1, onder a, van Richtlijn 92/50 en artikel 1, lid 2, onder d, van Richtlijn 2004/18. Er kan 
bijgevolg niet uitgesloten worden dat deze opdrachten aangemerkt kunnen worden als 
overheidsopdrachten die onderworpen zijn aan de EU-richtlijnen inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten en dat de beginselen van transparantie en gelijke behandeling bijgevolg 
geëerbiedigd moeten worden bij het gunnen van zulke opdrachten.

De Commissie is daarom van mening dat het arrest van het Hof nadere sturing biedt voor zowel 
overheidsinstanties als nationale rechtbanken in Spanje ten aanzien van de voorschriften inzake 
het plaatsen van overheidsopdrachten die van toepassing zijn bij het gunnen van PAI's.

Bovendien merkt de Commissie op dat dit oordeel geen "algemene validatie" inhoudt van de 
regionale wetgeving inzake ruimtelijke ordening in Valencia. 

In de zaken die door de Commissie bij het Hof aanhangig werden gemaakt en in het arrest van 
het Hof ging het enkel over de aspecten van de Valenciaanse wetgeving inzake grondbezit die 
betrekking hadden op het plaatsen van overheidsopdrachten. Noch de zaken bij het Hof, noch het 
arrest waarvan sprake verwezen naar andere aspecten van die wetgeving, zoals kwesties die 
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verband houden met onteigening, milieueffecten, bestemming van landgebruik of de 
geschiktheid van het regionale beleid voor ruimtelijke ordening in het algemeen. 

Rekwestrant kan de tekst van het arrest nalezen op de website van het Hof van Justitie van de EU:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl.

Tot slot is het in deze context de moeite waard eraan te herinneren dat Richtlijnen 2004/17 en 
2004/18 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten momenteel geamendeerd worden. De 
door de Commissie voorgestelde teksten1 worden nu behandeld door de medewetgevers, met 
name het Europees Parlement en de Raad.

                                               
1 COM(2011)896 definitief van 20.12.2011, 2011/0438 (COD):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:NL:PDF


